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             máte ve svých rukou již šesté číslo našeho společného časopisu. Náš 
časopis se stal pravidelným zdrojem informací pro všechny členy. Jsem rád, 
že příprava tohoto časopisu pod vedením Milana Hejkrlíka neusnula – náš 
časopis se zlepšuje a mohutní. Milane díky. Tentokrát dostáváte časopis tro-
chu později, ale jeho obsah je o to větší. Je to takové dvouměsíční číslo. Další 
vám nabídneme zase až v září.  Jsou před námi prázdniny, které jsou časem 
dovolených a jistým odpočinutím od nejrůznějších schůzí. Ani většina z nás se 
o prázdninách nebude scházet, samozřejmě pokud nenastanou nepředvída-
telné situace, které by bylo potřeba řešit. Chtěl bych vám všem popřát abyste 
si prázdniny užili, načerpali spoustu nových sil. Budeme je všichni potřebovat. 
 
             Po prázdninách nás totiž čeká dlouhý maratón příprav na několik vo-
leb, které budou v příštím roce. Předpokládám, že se Praha 8 mohutně zú-
častní předvolebních kampaní v květnu a červnu 2006 do Poslanecké sně-
movny. V listopadu čekají Prahu 8 dokonce troje volby, dvoje komunální na 
Prahu 8 a do Magistrátu Hlavního města Prahy a jedny Senátní. Ano už je sko-
ro zase šest let pryč a senátor/ka by se mohl/a měnit i u nás.  
 
             Celý maratón příprav nám vlastně začne už na konci října, kdy pro-
běhne Obvodní konference Prahy 8. Na této konferenci bychom měli navrh-
nout ty nejlepší z nás, které podpoříme do Poslanecké sněmovny. Měli by-
chom taky zvolit volebního manažera a to na všechny volby. Především bych 
byl rád, kdybychom se zaměřili na přípravu našich programů a předvolebních 
kampaní. Měli bychom vyhodnotit všechny naše minulé kampaně a říci si, zda 
pokračovat stejným způsobem i dále, či kampaně pojmout jiným způsobem.  
 
             Prázdniny jsou symbolem jistého nicnedělání. Já vás však chci popro-
sit abyste popřemýšleli. A témata? Koho podpořit a proč. Kdo je schopen se 
dlouhodobě věnovat přípravě kampaní. V čem byli předchozí kampaně lepší a 
co případně nově vyzkoušet. Co s naším programem. 
 
             Tématem číslo jedna by však pro vás měl být přeci jen odpočinek. Pře-
ji vám i sobě klidné a teplé léto.  

Roman Petrus  
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Stěhování sekretariátuStěhování sekretariátuStěhování sekretariátuStěhování sekretariátu    

             Všichni už o tom víte, probírali jste to na míst-
ních organizacích, již několik měsíců je to stálý bod jed-
nání OVV. Přesto mi dovolte abych shrnul v tomto pří-
spěvku vše podstatné a seznámil vás se situací.  
 
               Na únorovém zasedání OVV nás Soňa Teplá 
informovala, že v průběhu roku 2005 dojde k prodeji 
domu v Náhorní ulici, kde sídlí náš sekretariát. Na zá-
kladě tohoto sdělení OVV pověřilo př. Tichého a př. Má-
šu připravením právního rozboru naší nájemní smlouvy. 
Na dubnovém jednání OVV vyslechlo zprávu a přijalo 
usnesení ve kterém vyzvalo všechny místní organizace, 
aby se k této problematice vyjádřili.  
 
Vyjádření jednotlivých MO: 
MO Libeň: návrh K.Šaška - volný prostor dole u stanice 
tramvaje „Divadlo pod Palmovkou“, který by byl ideální 
pro náš sekretariát. 
MO Kobylisy: je zásadně proti stěhování sekretariátu 
MO Čimice: se nevyjádřila pro ani proti 
MO Bohnice: se nevyjádřila pro ani proti 
MO Karlín: navrhla nejprve si ujasnit, jaká kriteria má 
sekretariát splňovat. Není nijak razantně proti stěhová-
ní. 
   
               Dle jednotlivých vyjádření je zřejmé, že jediná 
místní organizace Kobylisy byla výrazně proti stěhování. 
OVV tedy jmenovalo tříčlennou komisi ve složení př. 
Teplá, př. Šašek, př. Petrus, aby předběžně vybrala ná-
hradní prostory pro budoucí sekretariát.  
 
 

              Komise zvolená OVV dostala na radnici Prahy 8 
seznam volných prostor. Po prostudování tohoto materi-
álu jsme následně vybraly prostory v Zenklově ulici. Ty 
jsme také navštívily a doporučily OVV.  
 
              Na červnovém jednání OVV bylo přijato toto 
usnesení: Usn.  01/06/05 – OVV ČSSD Praha 8 schva-
luje záměr stěhování do nových prostor v Zenklově ulici 
27, Praha 8. Pověruje komisi ve složení Soňa Teplá, Ka-
rel Šašek, Roman Petrus a Zdeňka Richterová, aby za-
jistila všechny potřebné náležitosti, jak ze strany vedení 
ČSSD, tak na MČ Praha 8. (11,0,0) 
   
              Pokud jde o vedení ČSSD již komise absolvova-
la všechny jednání a ve všech případech uspěla. Jedná-
ní na radnici Prahy 8 probíhají.      
 
              Jak prostory vypadají? Kde jsou?  Nachází se 
v Zenklově ulici 27/576, asi 120 metrů od stanice Pal-
movka přímo na stanici tramvaje Divadlo pod Palmov-
kou a naproti služebně Policie České republiky. Toto 
místo nás oslovilo jednak velkou výlohou, která se jistě 
dá skvěle využít, tak i zajímavou strukturou místností. 
Samozřejmě bylo kvitováno i místo. Přeci jen se na Zen-
klově ulici pohybuje více lidí než v Náhorní.  
 
              Doufám, že vás vyhlídnuté prostory osloví. Je 
pravda, že někteří členové budou dojíždět delší dobu. 
Jiným, kteří na dojíždění do této chvíle byli zvyklí, se ces-
ta výrazně zkrátí. Uspokojit všechny asi nejde, ale celá 
komise se snažila vybrat reprezentační a lepší prostory. 
Já doufám, že se nám to povedlo.  

 
- Vývěsní skříňky. Vývěsní skříňky jsou stále v jednání, 
správce obou objektů nemá námitek k umístění vývěs-
ních skříněk na fasády za předpokladu, že budou ná-
stěnky nainstalovány odbornou firmou. Nákres umístění 
nástěnek spolu se schválením správce a naší žádostí 
bude postoupen na MČ Prahy 8, kde se tím budou zabý-
vat cca 1 měsíc a teprve dodatečně určí poplatky za 
umístění nástěnek. 
 
- Akce „Podvečer s Richardem Falbrem o Euroústavě, 
kterou pořádá OVV Praha 8 proběhne 19. 5. 2005 - bo-
hužel bez přítomnosti R.Falbra, který se omluvil. Přítom-
ni budou přednášející pan poslanec Milan Ekert a paní 
senátorka Alena Gajdůšková. Akce se bude konat 
v malém sále ÚMČ Praha 8 „bílý dům“ v Libni.  
 

- Miloš Máša informoval že 19.5.2005 od 16.30 hodin  
bude probíhat na Magistrátu Hl.m.Prahy Pražský progra-
mový aktiv ČSSD, na který dostali písemnou pozvánku 
všichni zastupitelé, členi KVV a ÚVV za Prahu, předsedo-
vé OVV, poslanci PSP ČR za Prahu a předsedové OK 
KVV. Termín konání je stejný, jako u akce o Euroústavě 
v Libni – viz předchozí odstavec. K tomu předseda Pe-
trus podotkl, že záleží na každém, pro jakou z obou akcí 
se rozhodne. 
 
- Předseda OVV hovořil o nízké účasti členů OVV na ak-
cích OVV a vyzval přítomné, aby se v budoucnu akcí OVV 
zúčastňovali v co nejhojnějším počtu a aby informovali 
včas členy svých MO na schůzích a hovořili s nimi o 
tom, jaký typ akcí by členi uvítali a navrhovali. 
 
- Dále informovali K.Šašek a R.Petrus o 2 plánovaných 
akcích na červen: První se týká návštěvy v senátu, na-

Roman Petrus 

Zprávy z OVV 18. 5. 2005Zprávy z OVV 18. 5. 2005Zprávy z OVV 18. 5. 2005Zprávy z OVV 18. 5. 2005    
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plánována je prohlídka reprezentativních prostor senátu 
a zahrad a poté posezení a diskuse se senátory s občer-
stvením. Druhá akce bude v turistickém duchu. Měla by 
se konat poslední nebo předposlední týden v červnu. 
Jedná se o procházku po Praze. Trasa povede z Bohnic 
Draháňským údolím k Vltavě, podél Vltavy okolo ZOO, 
přes lávku, most Barikádníků,… kam kdo dojde.  
 
- Poslanec Ing. Miloš Máša upozornil na akci „Setkání 
s občany MČ Prahy 8, konanou pod jeho patronací a 
zároveň pod patronací premiéra Jiřího Paroubka dne 
23. 5. 2004 od 17.00. Programem tohoto setkání bu-
de: 1. Bytová politika, 2. Regenerace panelových domů 
a sídlišť, 3. Diskuse k dané problematice.  
 
- Předseda OVV informoval o internetových stránkách. 
Během 14 dnů se rozeběhnou stránky i jednotlivých 
obvodů. Petr Kalvach bude  pořádat školení, kterého se 
má zúčastnit vždy jeden člen z obvodu, aby se naučil, 
jakým způsobem tyto stránky zaplnit. OVV pověřuje ta-
jemnici Richterovou, aby po konzultaci s krajským koor-
dinátorem internetu a po proškolení dlouhodobě prová-
děla činnost spojenou s naplňováním internetových 
stránek ČSSD obvodu Prahy 8 dle zadání OVV ČSSD 
Praha 8.  
 
- OVV určuje termín svolání obvodní konference Prahy 8 
na 26. 10. 2005 od 18.00 a do červnového OVV připra-
ví návrh programu této konference.  OVV ukládá předse-
dovi, aby svolal rozšířené zasedání OVV o předsedy jed-
notlivých MO. OVV ukládá předsedovi, aby připravil a 
předložil do zářiového zasedání OVV zprávu o činnosti 
za období od jeho zvolení do funkce, tj. od listopadu 
2004 do září 2005.  
 
- OVV ruší dosavadní podpisové vzory k běžnému účtu: 
Ing. Petra Pokorného, Soni Teplé, Ing. Ivana Tichého, 
Bc.Evy Proškové a Doc.Ing. Jiřího Vogela, CSc. Namísto 
toho zavede k běžnému účtu nové podpisové vzory: 
jmenovitě: Roman Petrus, Karel Šašek, Soňa Teplá, 
JUDr. Michaela Kozlová, Ing. Milan Hejkrlík a tajemnice 
OVV Zdeňka Richterová. Formality potřebné k zařízení 
platnosti nových podpisových vzorů zajistí tajemnice.  
 
- Tajemnice informovala o konání celostranické akce „
Tábor lidu“ Pláně pod Ještědem, která se bude letos 
konat 6. 8. 2005 místo akce „Říp“, na kterou jsme byli 
zvyklí v minulých letech. KVV zajistí autobusy na tuto 
akci a je třeba informovat naše členy na jednotlivých 
MO. 
 
- Michaela Kozlová: Na posledním KVV se diskutovala 
situace na Praze 11, která bude svolávat novou Okresní 
konferenci s klíčem 1:2 z důvodu nedávného vytvoření 
2 klubů zastupitelů. Na této konferenci by mělo být 
pravděpodobně zvoleno nové či staronové vedení.  
 
- Na KVV vznikla iniciativa členů a sympatizantů ČSSD 
s pracovním názvem „Most do budoucnosti“ – náčrt 
volebního programu do komunálních voleb v roce 2006. 
 

- Karel Šašek: ÚVV se sešel ke svému 1.mimořádnému 
zasedání 23. dubna. Hlavním bodem zasedání bylo 
schválení Jiřího Paroubka do funkce premiéra. Stanislav 
Gross byl vyzván, aby nepodával demisi dříve než bude 
podepsána dohoda s koaličními stranami. Na tomto za-
sedání byli dovoleni 2 členové předsednictva a stále 
ještě chybí dovolit 2 členové. 
 
- Předseda Petrus vyzval členy KVV a ÚVV za náš obvod, 
aby přispívali do našeho obvodního zpravodaje krátkými 
články o tom, co se děje na KVV a ÚVV, jejichž obsah by 
se měl týkat toho, co by mohlo zajímat členy našeho 
obvodu. 
 
- Komunální politika: Soňa Teplá:  25. 5. 2005 bude 
Zastupitelstvo, před Zastupitelstvem bude Malý klub 
zastupitelů, 27. 6. 2005 v 17.30 na adrese 1.Pluku 4 
bude Rozšířený (Velký) klub zastupitelů. Květnový klub 
se bude zabývat materiály zastupitelstva, které by měl 
každý zastupitel znát předem a červnový klub se bude 
zabývat formou účasti v různých komisích a zhodnoce-
ním své práce. V průběhu září budou všichni zastupitelé 
a členové Rozšířeného klubu požádáni o to, aby písem-
ně přispěli do zhodnocení komunální politiky (tj: čím se 
komise zabývá, forma, obsah). 
 
- 26. 5. 2005 po schválení zastupitelstvem dostane MČ 
Praha 8 uvolněnou účelově vázanou dotaci na fotbalové 
hřiště pro děti v ulici U Meteoru, kde bude trávník na 
fotbal, doskočiště, ovál, oplocení. 
 
- Eva Prošková: Na poliklinice Mazurská bude 
v prostorách místo bývalé lékárny v přízemí laboratoř, 
zrekonstruovaná na náklady provozovatele a v patře 
budou zbudovány další ordinace obvodních lékařů, ne-
boť v Bohnicích stoupá počet obyvatel, kteří se již ne-
mají kde registrovat vzhledem k naplněné kapacitě re-
gistrovaných pacientů u stávajících lékařů. 
 
- O veřejná prostranství na Praze 8 budou svěřeny do 
péče MČ Praha 8. Soňa Teplá doplnila, že hlavním 
smyslem je zlepšit situaci v nedostatku parkovacích 
míst tím, že tato veřejná prostranství, tj. některé malé 
zatravněné kousky území v ulicích sídliště budou po-
stupně přeměněny na parkovací plochy pro několik má-
lo aut, která dnes nemají kde parkovat. 
 
- OVV vyzve členskou základnu Prahy 8, aby mezi sebou 
hledali osobnosti, které se významnou měrou kulturně 
nebo svojí prací podíleli na rozvoji naší MČ. (Z progra-
mu: Hrdost na svoji MČ Praha 8.) 
 
- Ivan Tichý: Informoval o průběhu a výsledku prostudo-
vání nájemní a mandátní smlouvy. Na Praze 8 fungují 
správní firmy – REA, AUSTIS a NAVATYP a situace kolem 
nájemného je neuspokojivá. Do diskuse na toto téma 
se připojila Soňa Teplá , Eva Prošková a Roman Petrus 
a společně navrhli, aby se téma „nájemní smlouvy“ a 
téma „správní firmy“ připravilo jako jedno z témat do 
příštího volebního programu. 
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příštího volebního programu. 
 
- Usnesení MO Kobylisy z 10.5.2005 v souvislosti se zamýš-
leným zvyšováním cen MHD, ve kterém se uvádí, že: MO Ko-
bylisy považuje dostupnou MHD za klíčovou z hlediska soci-
álních, ekologických a dalších funkcí města, a proto je proti 
skokovému a výraznému zdražování jízdného v dopravě. Do-
poručuje zachování současných cen jízdného MHD zvýše-
ných maximálně o inflace a žádá uvolněné zastupitele na 
PM, aby hledali rezervy v rozpočtu HMP a rezervy 
v hospodaření DP. OVV pověřuje našeho zastupitele hl.m.
Prahy Tomáše Novotného, aby na klubu ZHMP, který se bu-
de konat 23. 5. a následně také na jednání zastupitelstva, 
které se bude konat 26. 5., uplatnil názory OVV Prahy 8 včet-
ně stanoviska MO Kobylisy.  
 
- Problematika sekretariátu ČSSD Praha 8 OVV jmenuje 3 
člennou komisi ve složení Soňa Teplá, Karel Šašek a Roman 

Petrus a pověřuje ji, aby s ohledem na provozní náklady a 
dostupnost MHD předběžně vybrala nějaké prostory pro náš 
budoucí sekretariát, které budou podobné prostorám sou-
časným a předložila je ke schválení OVV.  
 
- Usnesení MO Bohnice: Žádáme předsedu OVV Prahy 8 o 
svolání mimořádného OVV za účelem:  
      A) Návrh svolání mimořádného Sjezdu ČSSD pro řešení 
příštích voleb,    volebního programu a oslovení občanů. 
       B) Vymezení povolební spolupráce 
Vyjadřujeme nespokojenost s plněním sjezdového usnesení 
bod 32. 
Po hromadné diskusi na toto téma se hlasovalo za usnesení: 
OVV navrhuje svolání mimořádného Sjezdu ČSSD za účelem 
návrhu řešení příštích voleb, volebního programu a oslovení 
občanů a za účelem vymezení povolební spolupráce. 
(1,2,9) – toto usnesení neprošlo. 

Zprávy z OVV 15. 6. 2005Zprávy z OVV 15. 6. 2005Zprávy z OVV 15. 6. 2005Zprávy z OVV 15. 6. 2005    
-Vývěsní skříňky - Podklady se žádostí leží na radnici, která 
nám stále ještě nedala vyjádření a souhlas k umístění nástě-
nek. Měla by se vyjádřit do měsíce. 
  
- Akce „Návštěva senátu“. Akce je domluvena až na 12.7. 
2005, pozvánky rozešle spolu s návratkami všem členům 
Prahy 8 tajemnice Richterová v tomto týdnu.  
 
- Akce „Výlet po Praze“ , která by byla částečně otevřená pro 
veřejnost. Pozvánky na tuto dobrovolnou akci, která se bude 
konat v neděli 26. 6. 2005 v duchu rozloučení před prázdni-
nami, rozešle všem členům Prahy 8 tajemnice Richterová 
v tomto týdnu. Start bude v Obchodním centru Draháň 
v 9.30.  
 
- OVV pověřuje tajemnici Richterovou, aby po konzultaci 
s krajským koordinátorem internetu a po proškolení dlouho-
době prováděla činnost spojenou s naplňováním interneto-
vých stránek ČSSD obvodu Prahy 8 dle zadání OVV ČSSD 
Praha 8. KVV zatím nechystá školení na činnost spojenou 
s naplňováním IT stránek a není znám ani přibližný termín 
tohoto školení. 
 
- OVV ČSSD Praha 8 se usneslo na nových podpisových vzo-
rech členů předsednictva, jmenovitě: Roman Petrus, Karel 
Šašek, Soňa Teplá, JUDr. Michaela Kozlová, Ing. Milan Hejkr-
lík a tajemnice OVV Zdeňka Richterová. Tyto nové podpisové 
vzory jsou v platnosti již od června 2005 tak, jak bylo dohod-
nuto na minulém OVV. 
 
- Problematika sekretariátu ČSSD Praha 8. Tříčlenná komi-
se – Teplá, Šašek, Petrus - určená na minulém OVV – navští-
vila řadu volných nebytových prostor v oblasti celé Prahy 8. 
Nakonec vybrala ekonomicky, situačně a užitkově nejideál-
nější nabízející se variantu v Zenklově ulici – přímo na hlavní 
třídě s velkou výlohou, která se dá využít pro propagaci 
ČSSD a velkými prostorami pro zasedání. Vytápí se zde ply-
nem, což je ekonomičtější než ve stávajících prostorách 

v Náhorní ulici. OVV ČSSD Praha 8 schvaluje záměr stěhová-
ní do nových prostor v Zenklově ulici 27, Praha 8. Pověřuje 
komisi ve složení Soňa Teplá, Karel Šašek, Roman Petrus a 
Zdeňka Richterová, aby zajistila všechny potřebné náležitos-
ti, jak ze strany vedení ČSSD, tak na MČ Praha 8.  
 
- OVV ČSSD Praha 8 ukládá členům OVV ČSSD Praha 8, aby 
do 15. září dodali svoji fotografii velikosti jako na občanský 
průkaz pro nascanování a použití pro internet KVV.  
 
- Obvodní konference ČSSD Praha 8: Návrh Programu Ob-
vodní konference: 
Zahájení konference (vyhlášení diskuse bude ke každému 
bodu programu zvlášť) 
Volba pracovního předsednictva – řídí Šašek 
Schválení programu Obvodní konference 
Volba komisí: mandátová – Z.Ševčík, J.Mitošinka, volební – 
M.Hejkrlík, E.Prošková, M.Kozlová, návrhová – S.Teplá, D.
Rodig, F.Matyáš, zapisovatel – Z.Richterová, ověřovatel – K.
Šašek, M.Máša 
Zpráva mandátové komise (a dále v průběhu Obvodní konfe-
rence dle potřeby) 
Zpráva předsedy OVV o činnosti OVV za období od zvolení 
OVV 
Zpráva předsedkyně klubu zastupitelů ke komunální politice 
Zpráva o čerpání rozpočtu 
Volba kandidáta (kandidátů) do PSP ČR 
Volba volebního manažera (manažerů) pro volby do PSP ČR, 
Senátu ČR a pro volby komunální 
Příprava volebních kampaní 
Diskuse k vnitrostranickým otázkám 
Různé 
Usnesení, Závěr 
Hosté:    OVV se shodlo na pozvání hostů, pozve je tajemni-
ce OVV.  
Předsednictvo OVV ČSSD Praha 8 se dohodne na volbě řídí-
cího schůze. OVV ČSSD Praha 8 schvaluje program obvodní 
konference tak, jak  zde byl nyní prezentován.  
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- Propagační materiály. V tomto bodě informovala tajemni-
ce Richterová o návrzích nových propagačních materiálů a 
zjišťovala reakce vedení OVV ČSSD Praha 8 na vzorky 
těchto materiálů, které byly rozesílány poštou z KVV všem 
předsedům MO a OVV. Předsedové tyto propagační mate-
riály prezentovali na svých MO a shodli se na tom, že OVV 
ČSSD Praha 8 bude mít zájem o tužky, balónky a materiá-
ly týkající se reakce na ODS. Množství bude upřesněno až 
budou známy ceny Cíle.  
 
- Problematika přechodu členů. Vzhledem k tomu, že se 
často stává, že některé pražské obvody přetahují členy 
s trvalým pobytem na Praze 8 a žádosti o jejich členství 
schválí OVV ČSSD Prahy 8, ale následně příslušná MO tu-
to žádost zamítne, je nutné se dohodnout na dalším po-
stupu v těchto případech. Zde padlo několik návrhů, jak 
věc řešit. OVV se usnáší na následujícím postupu při 
schvalování žádosti o registraci na jiné pražské obvody 
v případě nových zájemců o členství v ČSSD, kteří ma-
jí trvalý pobyt na Praze 8: Tito zájemci budou pozváni 
k osobní návštěvě na příslušnou MO Prahy 8 a následně 
tuto žádost bude již bez osobní účasti žádajícího ještě 
schvalovat OVV Prahy 8.  
 
- Komunální politika - Soňa Teplá hovořila o problematice 
zdražování jízdného a o zkvalitnění městské hromadné 
dopravy. Připomněla klub zastupitelů Prahy 8 dne 27. 6. 
2005. Rovněž se dlouze hovořilo o nutnosti rekonstrukce 
čističky odpadních vod.  
 
- Proběhla diskuse k dlouhodobému a krátkodobému pro-
gramu ČSSD – Programové shromáždění. Na toto progra-
mové shromáždění byli pozvání e-mailem všichni členové 
na Praze 8. Usnesení sjezdu bylo tímto splněno OVV Pra-
hou 8.  

 
- Zprávy z MO. Ivan Tichý za MO Karlín řekl, že společné 
schůze MO Libeň a MO Karlín se osvědčily a v podstatě 
splnily jeho naděje a očekávání a budou i nadále tedy pro-
bíhat ve společném termínu. 
Karel Šašek řekl, že na této společné schůzi se člen rady 
Karel Zemek zavázal k tomu, že předloží přehled investic 
včetně příspěvků na bydlení a že vyvolá jednání 
s koaličním partnerem o změnách v systému správy bu-
dov. Je to reakce na analýzu, kterou nedávno provedl Ivan 
Tichý v souvislosti s pronájmem sekretariátu v Náhorní a 
správcem budov Austis. Na MO Libeň se také probírala 
záležitost referenda také v souvislosti s volbou preziden-
ta. 
 
- V tomto bodě byla také kritizována skutečnost, že před-
sedové MO Bohnice a MO Čimice změnili pravidelné schů-
zí, což je nežádoucí a nestalo se to poprvé. Vzhledem 
k tomu, že schůze jednotlivých MO na Praze 8 probíhají 
naprosto pravidelně, a to vždy v úterý v 18.00 a každé 
úterý má schůzi pravidelně 1 MO, je nabourán jakoukoli 
změnou celý harmonogram a členové, kteří jsou zvyklí si 
ve svém osobním volnu udělat čas v konkrétním pravidel-
ném termínu se nemohou pak zúčastnit schůze mimo ten-
to termín. Tím vzniká nízká účast na schůzích, která není 
zapříčiněná řadovými členy. Je žádoucí, aby předseda MO, 
pokud nemůže být účasten na schůzi, požádal někoho 
jiného z této MO, aby schůzi vedl. 
 
- O letních prázdninách schůze OVV nebudou. Budou svo-
lány pouze ve výjimečných případech. Přítel Tichý a Jane-
ček budou dlouhodobě pracovně v zahraničí a slíbili, že 
po návratu se vrhnou do práce pro OVV ČSSD Praha 8.  

Seminář o Evropské ústavní smlouvěSeminář o Evropské ústavní smlouvěSeminář o Evropské ústavní smlouvěSeminář o Evropské ústavní smlouvě    
Karel Šašek 

VVVVážení přátelé,ážení přátelé,ážení přátelé,ážení přátelé,    
 
před nedávnem proběhl seminář pořádaný Obvodním výkonným výborem na téma “Evropská 

ústavní smlouva“. Jsem rád, že máme rostoucí účast na našich akcích, zúčastnilo se cca 30 lidí. Bohužel, 
avizovaný přednášející, europoslanec JUDr. Richard Falbr musel svoji účast na poslední chvíli odvolat, ale 
společně jsme se domluvili na „náhradnících“. Těmito byli senátorka, místopředsedkyně Výboru pro zále-
žitosti Evropské unie Senátu, PaedDr. Alena Gajdůšková, členka ČSSD a poslanec, člen Výboru pro evrop-
ské záležitosti, Ing. Milan Ekert. Oba přednášející všem přítomným předvedli nejen dokonalou znalost z 
prostředí evropských institucí, ale také výbornými znalostmi v rámci diskuse. 
 

      I přes to, že se seminář se konal ještě před francouzským a nizozemským referendem, oba před-
nášející se věnovali také možnosti odmítnutí tohoto dokumentu ve zmiňovaných referendech. Přítel Ekert 
při této příležitosti zmínil obavu, že při národních referendech nejede jen o řešení otázek evropských, ale 
především o řešení vnitropolitických otázek. A to se následně stalo jak ve Francii tak následně i 
v Nizozemí. Tato odmítnutí ukazují, že evropský integrační proces je mnohem komplikovanější než se zdá. 
Podle prvních analýz se ukazuje, že problémem nebude samotný návrh Smlouvy, ale zdaleka ne všemi 
obyvateli jednotlivých členských států sdílené existující tempo a forma rozšiřování. 



 
       Vládu ČR ale i celou Evropu, čeká důležité rozhodnutí, co dál. Já osobně jsem přesvědčen, že by 

proces národních schvalování měl pokračovat. Vždyť průzkum v takoví šíři snad nemá obdoby a zjištění ná-
zoru Evropanů na další směřování pod vlajkou EU je velmi důležité právě s ohledem na formulaci dalšího 
postupu. 30. června proběhne rozšířené Předsednictvo ČSSD o členy ÚVV, poslance a senátory, na kterém 
se mimo jiné budou hledat východiska a další postup strany. 
 
             Vážení přátelé, všem těm, kteří chcete podpořit myšlenku evropské integrace, ale i těm, kterým 
chybí více informací o Evropské ústavní smlouvě, jsem zpracoval základní informace. V následujících čís-
lech našeho časopisu budou pravidelně publikovány další dokumenty a aktuální informace z oblasti evrop-
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2.zasedání ÚVV, 25.červen 2005 2.zasedání ÚVV, 25.červen 2005 2.zasedání ÚVV, 25.červen 2005 2.zasedání ÚVV, 25.červen 2005 ---- výtah z jednání výtah z jednání výtah z jednání výtah z jednání    
Karel Šašek 

             ÚVV ČSSD vyzývá členy strany, aby 
v nastávajícím předvolebním období, v němž se opět 
otevírají šance na úspěch v příštích volbách do posla-
necké sněmovny, maximálně přispívali k její akční jed-
notě a zdrželi se všech veřejných vystoupení a projevů, 
které by mohly tuto jednotu narušovat a následkem 
toho důvěryhodnost strany poškozovat  
 
             ÚVV ČSSD ukládá P ČSSD zapracovat do Vo-
lebního řádu pro komunální volby pravidla pro podporu 
nestranických kandidátek ze strany ČSSD tak, aby byla 
určena konkrétní odpovědnost 
 
             ÚVV ČSSD schvaluje „Řád přípravy na volby do 
PS PČR“ 
 
Výtah z dokumentu: 
Navrhování kandidátů – pro 1. kolo na úrovni obvodu 
Právo navrhnout kandidáta mají: MO, OVV, KS, SDŽ a 
MSD(pokud působí na příslušném obvodě). Podmínkou 
je písemný souhlas kandidáta s kandidaturou a výpis 
z rejstříku trestů a negativní lustrační osvědčení, ode-
vzdané nejpozději 3 dny před konáním OK. 
Kandidátní listina – na úrovni obvodu 
OVV sestaví návrh kandidátní listiny s pořadím kandi-
dátů. Počet kandidátů pro 2. kolo primárních voleb určí 
KVV a stanoví jejich pořadí. Hlasování na OK probíhá 
podle volebního řádu pro primární volby. 
Volební řád 
Každý delegát s hlasem rozhodujícím má 10% prefe-
renčních hlasů z počtu všech kandidátů na volebním 
lístku v daném okrese pro 1. kolo primárních voleb. 
Po sečtení preferenčních hlasů se kandidátka upraví 
tak, že kandidáti, kteří obdrží více než 40% preferenč-
ních hlasů z počtu přítomných delegátů s hlasem roz-
hodujícím, postupují na okresní nominační konferenci 
na první a další místa podle počtu získaných preferenč-
ních hlasů. V případě rovnosti rozhoduje původní pořa-
dí. 
Obvodní nominační konference může schválit kandi-
dátní listiny navržené OVV. O této možnosti rozhodne 
obvodní nominační konference veřejným hlasováním a 

to nadpoloviční většinou všech delegátů konference. 
V případě, že se obvodní nominační konference 
v tomto hlasování rozhodne takto postupovat, proběh-
ne tajná volba o kandidátní listině jako o celku. 
Stop stav členské základny je určen k 1.4.2005. 
 
 
ÚVV ČSSD schvaluje „Řád přípravy na volby do Senátu 
PČR“ 
 
Výtah z dokumentu: 
Výběr a navrhování kandidátů 
Právo výběru a navrhování kandidátů do primárních 
voleb mají MO, OVV, KVV a P ČSSD. 
Příprava kandidátní listiny 
Kandidátní listinu připravují po předchozím schválení 
v P ČSSD příslušné OVV. 
Způsob volby 
Volby probíhají tajným hlasováním. Zvolený kandidát je 
ten, který obdrží nejvíce hlasů a zároveň nadpoloviční 
počet hlasů. 
Schválení kandidáta Krajskou konferencí 
Kandidáta schvaluje krajská konference po obvodní 
konferenci. Neschválí-li všechny příslušné krajské kon-
ference kandidáty, potvrzuje nebo zamítá kandidátní 
listinu P ČSSD. Nepotvrdí-li P ČSSD kandidáta, koná se 
do 30-ti dnů nová obvodní nominační konference. 
 
              ÚVV ČSSD schvaluje „Harmonogram přípravy 
programové konference ČSSD 2006“ 
 
              Termín konání programové konference ČSSD 
je sobota, 28. leden 2006 v Praze.  
Účastníci: členové ÚVV, předsedové ústředních odbor-
ných komisí, členové vlády, delegáti zvolení krajskou 
konferencí. Klíč pro volbu delegátů se vypočítává tak, 
že počet členů krajské organizace se dělí 180 celočí-
selný podíl se zvýší o 1, jestliže zbytek je větší než 90. 
Stop stav členské základny je k 1.7.2005. 
 
              Termín pro nahlášení zvolených delegátů na 
KK je do 31.12.2005 



P á t é   č í s l o ,  r o č n í k  I .  S t r á n k a  7  

Před reformou veřejné správy, bylo často zejména opozič-
ními politiky zdůrazňováno, že stát je špatný hospodářže stát je špatný hospodářže stát je špatný hospodářže stát je špatný hospodář. Po 
reformě státní správy, přešla řada příspěvkových  organi-
zací do krajské správy. Nikdo však v současné době ne-
zkoumá, je-li je kraj lepším hospodářem než byl stát. je kraj lepším hospodářem než byl stát. je kraj lepším hospodářem než byl stát. je kraj lepším hospodářem než byl stát. Zá-
kon o krajích dal vedení krajů velké a v mnoha případech 
až absolutistické pravomoci, přičemž nástroje kontrolní a 
opravné  nebyly  ze strany státu přijaty veškeré žádné. 
Z toho důvodu je dnes novinářským šlágrem privatizace 
nemocnic, rušení školských zařízení a  řada dalších své-
volných  kroků s kterými nás  hejtmani seznamují. 
 
V oblasti dopravy přešli pod zřizovací pravomoci  krajů 
všechny bývalé organizace, které měli na starosti správu a 
údržbu silnic I. II. a III třídy ( lidově řečeno silničáři, tedy 
Organizace Správy a údržby silnic v zkratce SUS, které pů-
sobily v daných okresech). 
    
Dnešní stav Dnešní stav Dnešní stav Dnešní stav     
 
Ve většině krajů byly okresní SUS sloučeny do větších cel-
ků. Hlavním argumentem byla údajná snaha o snížení ná-
kladů a to propuštěním zejména THP.Současně s tím však 
byly přednostně propouštěni i dělnické profese. Činnosti, 
které tito lidé prováděly byly zadány soukromým firmám 
(Zaměstnanci měli možnost přejít k těmto firmám, avšak 
pouze  ti o které byl zájem  tedy  řidiči se skupinou C ) . 
Základní činnost současných SUS v nových podmínkách je 
výkon státní správy, který je neproduktivní, avšak pro vý-
kon státní správy nezbytný.  
Soukromé firmy dostali do „ ekonomického pronájmu“ 
budovy, technologická zařízení  a stroje bývalých SUS,  
projevily- li zájem.  A to včetně zbytkových zásob soli a ji-
ných materiálů potřebných pro provoz. 
„ Ekonomický pronájemEkonomický pronájemEkonomický pronájemEkonomický pronájem“ těchto zařízení je všechno, pou-
ze ne ekonomickýne ekonomickýne ekonomickýne ekonomický. Budovy a ostatní majetek zůstal i na-
dále ve vlastnictví krajů, přičemž  náklady na provoz , 
opravy budov i strojů jsou i nadále hrazeny z prostředků 
SUS ( Jestliže tedy soukromá firma využívá jednu nebo 
dvě kanceláře v budově, platí pouze „nájem“ za tyto pro-
story a ostatní náklady na provoz a údržbu celé budovy 
hradí SUS i přestože je budova firmě zcela k dispozici. Za-
městnanci SUS byli propuštěni . Jestliže se porouchá mo-
tor na pronajatém vozidle hradí opravu SUS, přestože ne-
má možnost kontrolovat jakým způsobem jsou stroje 
v provozu využívány).   
Smlouvy, které byly s dodavateli a pronajímateli uzavřeny 
jsou obestřeny určitým tajemstvím (I přesto, že jsem byl 
jeden z vedoucích pracovníků SUS, nepodařilo se mi ani 
po třech měsících zjistit, co je jejich obsahem a jaké 
smluvní podmínky jsou zde stanoveny – později jsem se 
z doslechu dozvěděl, že ani po třech měsících  nebyly se-
psány. Výběr firem byl rovněž zahalen určitým tajemstvím,  
i když jsem se snažil na vývěsních tabulích Krajského úřa-
du, internetu a denním tisku tuto skutečnost najít nepo-

dařilo se mi to). Bylo by zajímavé využít např. krajských Bylo by zajímavé využít např. krajských Bylo by zajímavé využít např. krajských Bylo by zajímavé využít např. krajských 
zastupitelů ČSSD a zjistit  obsah těchto smluv.zastupitelů ČSSD a zjistit  obsah těchto smluv.zastupitelů ČSSD a zjistit  obsah těchto smluv.zastupitelů ČSSD a zjistit  obsah těchto smluv. O těchto 
podivných praktikách jsem v té době poměrně podrobně 
informoval Středočeského předsedu ČSSD p.  Richarda 
Dolejše ve  snaze, aby tyto informace využil při Krajských 
volbách – výsledek je mi neznámý. 
 
ZávěrZávěrZávěrZávěr    

----                        Provedené změny jsou skrytou formou privatizace 
----                        Zadáním údržby dodavatelům došlo k zásadnímu 

zdražení údržby silnic a to minimálně o tvorbou 
zisku  soukromými dodavateli o 20 až 30 % ( Do-
davatelé sami konstatují, že jejich činnost  je ne-
skutečným způsobem  dotována,  jinak  by se jim 
nevyplatila) 

----                        Bývalé SUS prováděly údržbu bez jakéhokoli zis-
ku - jednalo se o příspěvkové organizace.   

----                        Krajský majetek je neefektivně využíván 
----                        Vlastní údržba a oprava komunikací je realizová-

na v mnohem horší kvalitě při vyšších nákladech 
----                        Tím, že si kraje chtějí půjčit od EB a nevyužívají 

efektivně ani své vlastní prostředky, zadlužují  
krajský  a  tím  i  státní  rozpočet 

----                        Neuváženým propouštěním zaměstnanců ovlivnili 
a nadále ovlivňují nezaměstnanost 

----                        Organizačními změnami nedosáhli efektivnějšího 
využití finančních prostředků pro opravy komuni-
kací, ale naopak. Dlouhodobá  podudžovanost 
silnic, která byla již tak kritická se v nejbližších 
letech zhorší na katastrofální stav a náprava si 
pak vyžádá obrovských finančních  prostředků 
( Stav silnic vzhledem k  několikanásobně překro-
čené životnosti bude takový, že je bude nutné 
stavebně vybudovat znovu ). 

----                        Kraj má ve své správě silnice II. a III. třídy. Tím, že 
údržbové kapacity, které byly určeny i pro údržbu 
silnic I. třídy byly převedeny do majetku kraje jako 
celek, je obdobným způsobem ovlivněna  kvalita 
údržby státních silnic. ŘSD ČR jako správce silnic 
I tříd nemá v současné době vlastní kapacity pro 
zabezpečení údržby těchto silnic.  

----                        Do krajských voleb nebyla tato skrytá forma pri-
vatizace zcela dokončena a v současné době   
pokračuje.  

----                        Vlastní  kapacity údržby a oprav, které bylo mož-
né jednoduše  aktivovat v době živelných pohrom 
v převážné míře neexistují ( Silničáři jako takoví 
vymřeli, jsou z nich pouze zadavatelé  prací a slu-
žeb )  

ŘSD ČR v současné době vypsalo výběrové řízení pro zá-
jemce o údržbu státních silnic tedy silnic první třídy, kraj-
ské SUS nejeví prozatím o tuto zakázku zájem – tedy je-
jich dodavatelé. ŘSD kapacity nemá.  Bude mít kdo silnice Bude mít kdo silnice Bude mít kdo silnice Bude mít kdo silnice 
I. třídy zejména vI. třídy zejména vI. třídy zejména vI. třídy zejména v    zimním období kdo udržovat ?zimním období kdo udržovat ?zimním období kdo udržovat ?zimním období kdo udržovat ? 

Modrá šance pro  silnice  v  praxi  Modrá šance pro  silnice  v  praxi  Modrá šance pro  silnice  v  praxi  Modrá šance pro  silnice  v  praxi      

Ing. Petr Kilián 



P O  Z V Á N K A 
 
 

Vážený příteli, vážená přítelkyně, 
6.8.2005 uplyne 135 let od setkání českých a německých 

dělníků  
na Pláních pod Ještědem. 

Při této příležitosti pořádá KVV Liberec setkání členů a 
příznivců ČSSD 

na které Vás srdečně zveme. 
Akce budeme zahájena ve 12. 00 hodin u turistické chaty 

na Pláních pod Ještědem. 
 
 

Předseda KVV ČSSD - Liberecký kraj 
Mgr. Ing. Michal Kraus v. r.  

 

S t r á n k a  8  

OVV ČSSD Praha 8 srde čně zve  
 

na prohlídku reprezentativních prostor 
Senátu 

 
průvodcem a hostitelem bude Ing. Petr Smutný, 

místopředseda Senátu ČR  
 

Sraz:  
úterý 12. 7. 2005 v 18.00  
Valdštejnské náměstí 17/4 

 
 

Svou účast neprodleně nahlaste předsedovi OVV př. Romanu Petrusovi na 
tel. č. 775170971 nebo email: roman.petrus@centrum.cz 


